
Trường/ School Điện thoại của trường / School 
Phone

Lớp/Phòng/ Grade/Room Ngày chuẩn bị / Date Prepared

Thầy/cô / Teacher Nơi đến / Destination

Mục tiêu giáo dục của cuộc du ngoạn / Educational Purpose of Trip

Ngày đi / Date of Trip Giờ khởi hành / Leave Time Giờ trở về / Return Time Kế hoạch của chuyến đi / Trip Itinerary (sum-
mary)

Phương tiện di chuyển Method of 
Transportation

Số tiền mỗi học sinh phải đóng 
Cost to Student 


Ăn trưa Student Lunch 

 Mang theo Bring  Mua Buy

 Được cung cấp Provided  Không cần Not Needed

NHA HỌC CHÁNH PHILADELPHIA

Xin điền vào và cắt phần cuối của tờ đơn này để nộp lại cho thầy cô / Please complete and detach the bottom part of this form and return to teacher 

THÔNG TIN CỦA HỌC SINH / STUDENT INFORMATION
Tên học sinh Name of studen
Số thẻ học sinh #  I.D.# Ngày sinh Date of Birth

ĐỊA CHỈ CỦA PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ  / PARENT/GUARDIAN INFORMATION 
Tên của Phụ Huynh/Giám Hộ Parent/Guardian
Địa chỉ nhà Home Address Điện thoại nhà Home Phone
Điện thoại chỗ làm Work Phone Điện thoại di động Cell Phone
Tên của Phụ Huynh/Giám Hộ Parent/Guardian
Địa chỉ nhà Home Address Điện thoại nhà Home Phone
Điện thoại chỗ làm Work Phone Điện thoại di động Cell Phone

Em học sinh sống với (Đánh dấu vào những chỗ thích hợp) Student lives with (check all that applies)
 Cha Father  Mẹ Mother  Giám hộ Guardian  

LIÊN LẠC KHẨN CẤP / EMERGENCY CONTACTS
Trong trường hợp chúng tôi không thể liên lạc được phụ huynh/giám hộ, nhà trường sẽ gọi những người có tên trong danh sách dưới đâỵ. Những người 
này có trách nhiệm:  1)Cho phép trông nom về sức khoẻ; 2) Rước con của quí vị trong trường hợp em bị bệnh; 3) Để nhà cầm quyền lên tiếng đại diện cho 
phụ huynh hay vị giám hộ hợp pháp If the parents/guardians cannot be reached, the school will call the people listed below. The people listed below should be 
responsible individuals who can: 1) give permission to administer health care; 2) pick up your child if your child is ill; 3) have the authority to speak on behalf of 
the parents or legal guardians.

THÔNG TIN Y TẾ / HEALTH INFORMATION
Nếu được cho phép, xin vui lòng cung cấp những thông tin về sức khoẻ sau đây. Trong trường hợp con của quí vị không bị các bệnh kể ra dưới đây, xin vui 
lòng viết “none”. If permission is granted, please provide the following medical information or if your child does not have any of the health conditions listed 
below, please write “none”.

Em học sinh đang uống thuốc  Medication/s being taken by student
Dị ứng do thức ăn, thức uống, côn trùng đốt, thuốc, khác Allergies to foods, drinks, insect bites, medications, other

 Thông tin y tế khác  Other medical information
 Tên bác sĩ:  Điện thoại Physician’s Name Điện thoại Phone
Bảo hiểm sức khoẻ/bệnh viện  Medical/Hospital Insurance
Nhóm Group Group Loại Type Type

Tôi đã đọc các thông tin về cuộc du ngoạn tại <nơi đến/Destination> vào ngày Date I have read the trip information to
on_______________________

Đánh 1 dấu vào Check one  Con tôi sẽ đi my child may  không đi  may not  go on this trip.

Tôi biết là trong trường hợp khẩn cấp cần phải xử lý về y tế, mọi nỗ lực để liên lạc với những người có tên trong danh sách kể trên sẽ được thực hiện. Trong 
trường hợp không thể liên lạc được những người này, tôi cho phép nhà trường được xử lý khi thấy cần đối phó khẩn cấp. I understand that in case of any 
emergency requiring medical treatment, every effort will be made to reach one of the people listed above. If none of these people can be contacted, I authorize the 
school to give  consent to treatment as deemed necessary by emergency responders.

In tên của Phụ huynh hay Giám hộ Print Name of Parent/s or Guardian/s

Chữ ký của Phụ huynh hay Giám hộ Signature of Parent/s or Guardian/s                                                 Ngày / Date

Bản sao của mẫu đơn này sẽ được cất trong hồ sơ cho đến cuối năm học. / A copy of this form is to be kept on fi le until the end of the school year. 

Tên Name
Điện Thoại nhà Home Phone
Điện thoại chỗ làm Work Phone
Điện thoại di động Cell Phone

Tên Name
Điện Thoại nhà Home Phone
Điện thoại chỗ làm Work Phone
Điện thoại di động Cell Phone
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GIẤY CHO PHÉP CỦA PHỤ HUYNH / PARENTAL PERMISSIONTHÔNG TIN VỀ BUỔI DU NGOẠN /TRIP INFORMATION

Miễn phí / Free


